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1. BEVEZETÉS 

 

A fogorvoslás minden területén napi munkánk során, anélkül hogy erre külön figyelmet 

fordítanánk, jelen van valamilyen módon a biomechanika. 

Szűkebb szakterületünkön, a szájsebészetben is így van ez. Az állcsontok teherviselő 

szerepe kapcsán, a fogászati és szájsebészeti kezelésekkel kapcsolatban gyakran 

merülnek fel mechanikai, biomechanikai kérdések. Az állcsontokat érő behatások, az 

állcsontokon végzett műtéti beavatkozások, sérülések, a fogazat és az állcsontok 

fejlődési zavarai; a csontdestrukciót okozó megbetegedések rendre módosíthatják az 

állcsontok szerkezetét, élettani teherátvivő szerepét. E folyamatok elemzésén túl, az 

állcsontokon végzett sebészi beavatkozások utáni rehabilitáció tervezésében is 

segítséget adhatnak a biomechanikai vizsgálatok. Bizonyos műtéteknél kritikus 

mértében meggyengítésre kerülhetnek az állcsontok, máskor a fizikai sérülés vagy 

csonkoló műtét miatt károsodott állcsont folytonosságának helyreállításakor válnak 

kiemelt fontosságúvá a terhelési, biomechanikai kérdések.  

Külön figyelmet érdemel a biomechanika az orális implantológiában. Az 

implantátumok, az implantációs fogpótlások által közvetített erőhatások eltérnek a 

természetes fogazat esetén fellépő erőhatásoktól, így adaptációt igényelnek az 

állcsontok részéről. A fogászati implantológia (és a jelen dolgozat) kulcsfontosságú 

fogalma a csontintegráció. A csontintegráció az implantátumok sikerességének alapja. 

Jelentősége klinikai szempontból az implantátum terhelhetőségének és hosszú távú 

funkcióképességének megítélésében, tudományos szempontból az implantátumtervezés, 

az implantátumok morfológiai kialakításának, a felületkezelési eljárások 

hatékonyságának, valamint a terhelési protokollok hatásának értékelésében van. A 

csontintegráció mértéke szövettani vizsgálattal határozható meg, mint a közvetlen 

csont-implantátum kapcsolat aránya. A napi klinikai gyakorlatban, a betegellátás során 

elsősorban indirekt jelekből következtethetünk a csontintegráció kialakulására, 

meglétére, illetve hiányára. Egyik legjobban alkalmazható módszernek az implantátum 

stabilitás biomechanikai vizsgálata mutatkozik, mivel viszonylag jól mérhető, valamint 

bizonyos megfontolásokat figyelembe véve, a stabilitás fokából következtetést 

vonhatunk le a csontintegráció mértékére.  
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A fogászati implantátumok csontintegrációjának kialakulásában és fennmaradásában 

jelentős szerepe van az implantátum geometriai kialakításának. Az implantátum formája 

nagyban meghatározza a rágóterhelés átadását az állcsontra, ezáltal alapvetően 

befolyásolja a csontszövetben kialakuló mechanikai feszültségeket, fontos tehát az 

implantátumok tervezésekor kedvező feszültségátadást biztosító forma kialakítása.  

Az implantátumokkal kapcsolatosan felmerülhetnek különféle technikai jellegű 

problémák is, így az implantátum bizonyos részein, vagy a protetikai alkatrészek 

területén a terhelés hatására fáradási jelenségek léphetnek fel, maradandó 

anyagsérülések, repedések jöhetnek létre. A funkció során fokozott mechanikai 

terhelésnek kitett részeken törésveszély, törés jöhet létre. A biomechanikai vizsgálatok 

segíthetnek az ilyen jellegű szövődmények megelőzésében is. 

 

2. CÉLKITŰZÉSEK 

 

Vizsgálataink során a fogászati implantátumok és az állcsontok biomechanikai 

vizsgálatával foglalkoztunk. Alapvető célunk volt, hogy tanulmányozzuk 

implantátumok különböző biomechanikai tulajdonságai milyen hatással vannak a 

csontintegrációra, ezért több fajta vizsgálati módszert is igénybe vettünk. Végeztünk 

klinikai vizsgálatokat, valamint többfajta modellkísérletet, amelyek más-más oldalról 

szolgáltattak információt a vizsgálandó jelenségről. 

2.1. Az implantátumok stabilitását Periotest módszer segítségével vizsgálva célul 

tűztük ki az implantátum stabilitás változás típusos folyamatának tanulmányozását, a 

csontintegráció kialakulásának kvantitatív vizsgálatát. Tanulmányoztuk az 

implantátumok azonnali terhelésének hatását.  Összehasonlítottuk az egyfázisú műtéti 

technikával behelyezett egyrészes implantátumokat és a kétfázisú műtéti technikával 

beültetett kétrészes implantátumokat. 

2.2. Modellkísérleteket végezve végeselemes vizsgálati eljárás segítségével célunk volt, 

hogy megismerjük, hogyan befolyásolják az implantátum formai kialakításának 

különböző sajátosságai az implantátum környezetében fellépő mechanikai 

feszültségeket, mely implantátum forma az, amely a rágóterhelés átadása közben 

leginkább alkalmas az állcsontban a mechanikai feszültségek élettani tartományban 

tartására, csúcsfeszültségek kiváltása nélkül. 



 4 

2.3.1. Célul tűztük ki a volumentomográfiás felvételek (CBCT) adatállományának a 

végeselemes geometriai hálózatba történő beépítését, új módszer kifejlesztését, ami 

egyszerűbbé teheti az egyedi anatómiai viszonyok alapján történő végeselemes modell 

készítését.  A módszer felhasználásával vizsgálni kívántuk az állcsontok teherviselő 

képességét, kiemelt figyelemmel az állkapocs mechanikai sajátosságainak változására 

az életkor függvényében.  

2.3.2. A modell gyakorlati használhatóságának bemutatására, az állcsontokon végzett 

műtétek biomechanikai szempontokon alapuló tervezési lehetőségének alátámasztására, 

elő nem tört bölcsességfog műtéti eltávolításának hatását szimuláltuk az állkapocs 

szilárdságára vonatkozóan. 

2.4. Laboratóriumi modellkísérleteinkben célul tűztük ki, az implantátumok 

erőátviteli tulajdonságainak vizsgálata mellett, az implantátumok egyes részeinek 

szilárdsági vizsgálatát.  

2.4.1. Tanulmányoztuk az implantátumokba beépíthető műanyag erőtörő elemek 

esetében azt, hogy a tartósan ismétlődő terhelés hatására hogyan változnak a különböző 

műanyagok mechanikai tulajdonságai, mely anyag mutatkozik e felhasználási területen 

a legalkalmasabbnak.  

2.4.2. Fáradási jelenségeket kerestünk az implantátum-állcsont kapcsolat területén is, 

modellimplantátumok ciklikus terhelésével, a különböző menetformák hatása közötti 

különbséget direkt modellkísérlettel igyekeztünk kimutatni, a korábban megkezdett 

számítógépes szimulációk folytatásaként. 

2.4.3. Ideiglenes titán implantátumok nyaki területének törésveszély vizsgálatakor 

célul tűztük ki a törésveszélynek kitett nyaki terület vizsgálatát, keresve a törési 

kockázat csökkentésére alkalmas geometriai megoldást. 

 

3. MÓDSZEREK 

 

3.1. Implantátumok stabilitásának és csontintegrációjának vizsgálata Periotest 

módszer segítségével. Implantátumok azonnali terhelésének vizsgálata.  

Egy- és kétrészes implantátumok kerültek behelyezésre a vizsgálat során, összesen 59 

darab. Teljes foghiány esetén 4, 5 vagy 6 implantátum, a részleges foghiánynál legalább 

2 implantátum került beültetésre. A primer stabilitás jellemzésére mértük a behelyezési 
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nyomatékot, és Periotest
®
 készülékkel (Medizintechnik Gulden, Bensheim, 

Németország) vizsgáltuk az implantátumot.  A Periotest méréseket a továbbiakban 

protokoll szerint, a kontroll vizsgálatok alkalmával folytattuk. A fogpótlások feltételes 

(csavaros) rögzítéssel készültek, az implantátumokat egymással összesínezve.  Az 

implantátumok egy részét azonnal terheltük, más esetekben késői terhelés végeztünk. 

Azonnali terhelést teljes alsó foghiány mellett végeztünk, 5-5 implantátum 

interforaminális területre történő beültetésével, megfelelő primer stabilitás esetén. Az 

előzetesen elkészített teljes kivehető lemezes fogpótlást átalakítottuk át az azonnali 

terheléshez. Végleges fogpótlásként felcsavarozott hídprotézist vagy hídpótlást 

készítettünk szabadvéggel kiegészítve. 

3.2.1. Különféle geometriai kialakítású implantátumok állcsontokra történő 

mechanikai feszültségátadásának vizsgálata feszültségoptikai módszerrel.  

Az első vizsgálatsorozatban körszimmetrikus DIAKOR
®
 (SZIKKTI, Budapest) 

aluminiumoxidkerámia implantátumok feszültségátviteli sajátosságait hasonlítottuk 

össze. Négyféle lépcsős és kétféle csavarmenetes implantátumot vizsgáltunk. Az 

implantátumokat kettősen törő plexi lapban rögzítettük. A terhelést tengelyirányban 

ható statikus erő segítségével végeztük, a feszültségoptikai képet MEOPTA 

feszültségvizsgáló készüléken fényképeztük le.  

A második vizsgálatsorozatban műanyag implantációs erőtörők hatását vizsgáltuk titán 

csavarimplantátumok feszültségátadási viszonyaira. Az erőtörők olyan alkatrészek, 

amelyek a fogpótlás és az implantátum között elhelyezve, például cserélhető persely 

formájában, a természetes fogak fogágyának szerkezetét és funkcióit utánozva, 

segíthetnék a hirtelen erőhatások időbeli elnyújtását, így elősegíthetnék a 

csontintegráció kialakulását és fennmaradását. Az implantátumokat plexi lemezben 

helyeztük el, a minták egy részében ragasztással rögzítve, más részében ragasztás 

nélkül, majd tengely irányban terheltük a modelleket.  

3.2.2. Különféle geometriai kialakítású implantátumok állcsontokra történő 

mechanikai feszültségátadásának vizsgálata végeselemes vizsgálattal. 

Számítógépes végeselemes módszerrel a fogászati implantátumok formájának, valamint 

a csavarimplantátum menetek különböző paramétereinek hatását modelleztük a 

feszültségátvitelre. Az első vizsgálatsorozatban két- és háromdimenziós végeselemes 

vizsgálati módszerrel forgalomban lévő csavarimplantátumok geometriai 
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paramétereinek, valamint a terhelési viszonyoknak a hatását vizsgáltuk az implantátum 

körüli csontszövetben kialakuló mechanikai feszültségekre Két fajta implantátum és 

három különböző menetprofil feszültségátvitelét hasonlítottuk össze 2D végeselemes 

vizsgálattal. A vizsgálat folytatásában 3D végeselemes vizsgálattal az implantátum 

hosszának és átmérőjének, valamint a terhelési mód mechanikai feszültségekre 

gyakorolt hatását tanulmányoztuk tengely-, és oldalirányú statikus terhelést 

modellezve. Változtattuk a protetikai fejről az implantátumra történő terhelés 

átadásának helyét is. A második vizsgálatsorozatban további implantátum formák  

feszültségátvitelének összehasonlítását végeztük a geometria feszültségátadási 

szempontból történő optimalizálás céljából, három különböző csavarformát vizsgálva. 

A végeselemes hálózat könnyebb és gyorsabb felépítéséhez számítógépes programot 

készítettünk. Az implantátum tengelyével párhuzamos és oldalirányú, statikus és 

dinamikus terhelést szimuláltunk. A modell fejlesztéseként a csontállomány szivacsos 

szerkezetét modelleztük, „porozitás” bevezetésével, a geometriai modellben bizonyos 

arányban „hibahelyek”  (egyes rácselemek hiánya) létrehozásával. 

3.3.1. Végeselemes állcsont modellek létrehozása volumentomográfiás felvételek 

adatállományának felhasználásával, az állcsontok teherviselő képességének 

vizsgálata egyedi anatómiai viszonyok figyelembevétele mellett. 

Klinikánk anyagából három különböző életkorú (12, 20 és 67 éves) beteg CBCT 

felvételének adatállományát választottuk ki tudományos vizsgálat, számítógépes 

modellezés céljára. Létrehoztunk egy felszíni (külső) és egy térfogati (belső) hálózatot. 

A térfogati hálózat egyes pontjaihoz individuális mechanikai jellemzőt társítottunk: a 

CBCT adatállományban az egyes elemek meghatározott denzitás értékeihez egyedileg, 

pontról-pontra rendeltük hozzá a Young-modulus értékeket saját eljárás segítségével. 

Az elkészült modelleket „rágóterhelésnek” vetettük alá. A rágóteher az első nagyőrlő 

fogat érte, a rágóizmok által kifejtett erőket anatómiai tapadásuknak megfelelően 

modelleztük. Meghatároztuk a fellépő erőket, feszültségeket, a teljes deformációt, az 1. 

és a 3. főfeszültség értékeket és a von Mises feszültséget.  
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3.3.2. Végeselemes modell alapján történő műtéti és terhelési szimuláció: az alsó 

bölcsességfog műtéti eltávolításának hatása a rágóterheléskor kialakuló feszültségi 

viszonyokra. 

Kifejlesztett végeselemes módszerünk lehetőségeinek, korlátainak jobb megismerése 

céljából, valamint a további gyakorlati felhasználási lehetőségeket is vizsgálva 

választottuk az áttörésben visszamaradt bölcsességfog eltávolításának biomechanikai 

modellezését. Az állkapocs modellek közül további vizsgálatra a 20 éves, elő nem tört 

bölcsességfogakkal rendelkező személy adatainak alapján készített modellt használtuk 

fel. Kétféle virtuális sebészi beavatkozást szimuláltunk. Egyik esetben a jobb alsó 

bölcsességfogat a fogmederből a csontállomány megbontása nélkül távolítottuk el, 

másik esetben a 48 fog eltávolításán kívül a korona bukkális oldalán valamint a linea 

obliqua externa területén a kortikális csont egy részét is eltávolítottuk. A rágóterhelés 

modellezését az előzőekhez hasonlóan végeztük, kiegészítve azzal, hogy a terhelést a 

„műtéti” oldal terhelését követően, a „műtéti” oldallal ellentétes oldalon is szimuláltuk.  

3.4. Laboratóriumi modellkísérletek az implantátumok szilárdsági és erőátviteli 

tulajdonságainak vizsgálatára: 

3.4.1. Implantátumok feszültségátviteli tulajdonságait módosító műanyag erőtörő 

elemek fáradási jelenségeinek vizsgálata. 

Különböző műanyagok fizikai tulajdonságainak, deformációjának in vitro 

laboratóriumi vizsgálatát végeztük. A vizsgált anyagok egy része különböző 

implantációs rendszerekben már a gyakorlatban felhasználásra került anyag volt, a 

vizsgálatba bevont további anyagok pedig várhatóan kedvező mechanikai 

tulajdonságokkal rendelkező, így implantációs erőtörőként potenciálisan 

felhasználhatónak tűnő anyagok voltak. A következők anyagokat vizsgáltuk: polietilén 

(PE), polipropilén (PP), poli(oxi-metilén) (POM), poli(akril-nitrilko-sztirol)-blokk-

polibutadién (ABS), poliamid-6 (PA), poliimid (PI). A vizsgálatokat MTS mechanikai 

vizsgálóberendezéssel (MTS Systems INC., Minneapolis, Minnesota, Amerikai 

Egyesült Államok) végeztük statikus és dinamikus axiális irányú terheléssel. A 

vizsgálat során meghatároztuk a műanyagok deformációjának időbeli változását, 

kiszámítottuk az egy ciklus során fellépő veszteséget, a deformáció során elnyelt 

energiát. A feszültségátadási viszonyok alakulását feszültségoptikai módszerrel 

szemléltettük. 
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3.4.2. Fáradási jelenségek vizsgálata az implantátum-állcsont kapcsolat területén 

ciklikus terhelés hatására.  

Modellimplantátumokat készíttetünk a korábbi végeselemes analízis során használt 

implantátum formáknak megfelelően. A implantátum-csontszövet kapcsolat 

modellezésére az implantátumokat ragasztással rögzítettük szövetbetétes textil-bakelit 

hengerekben, amely anyagnak rugalmassági jellemzői közel állnak a csontszövethez. 

Instron 8872 terhelőkészülékkel (Instron Corporation, Norwood, Massachusetts, 

Amerikai Egyesült Államok) végeztük a vizsgálatokat, ahol az implantátumokat, 

hasonlóan a numerikus analízisnél alkalmazott terheléshez, két egymásra merőleges, 

erőkomponens szuperpozíciójából előállított dinamikus erővel terheltük 50000 

ciklusban, konstans előterhelést alkalmazva.   

3.4.3. Ideiglenes titán implantátumok nyaki területének törésveszély vizsgálata. 

A vizsgálat elvégzéséhez az ideiglenes implantátumok gyártási prototípusa alapján, a 

magas törésveszélyű nyaki terület modellezésére titán próbatesteket, valamint a 

vizsgálat végzéséhez terhelő-hajlító berendezést terveztünk és készíttettünk. A vizsgálat 

során a modellimplantátumokat hajlító igénybevételnek vetettük alá oly módon, hogy a 

csap egyik felét szorosan befogtuk, a másik végére terhelő kart szereltünk, melynek 

végét változó erővel terheltük, úgy hogy a csap bemetszéssel gyengített 

keresztmetszetére ható nyomaték állandó maradjon, függetlenül a csap alakváltozásától. 

A terhelő erőt és deformációira jellemző elhajlási szög értékeket regisztráltuk. A mérési 

adatok alapján számítással határoztuk meg a biztonságos geometriai kialakítást. 

 

4. EREDMÉNYEK 

 

4.1. Implantátumok stabilitásának és csontintegrációjának vizsgálata Periotest 

módszer segítségével. Implantátumok azonnali terhelésének vizsgálata.  

A vizsgálat keretében jelenleg 96,1% a sikeres implantátumok aránya, az azonnali 

terhelésbe vont összes implantátum gyulladásmentes, jól funkcionál,. 

A Periotest mérési eredmények statisztikai értékelés alapján a következő 

megállapításokat tehetjük: 

1.  Az alsó és felső állcsontban elhelyezett implantátumok stabilitása szignifikánsan 

eltér egymástól, az alsó állcsontban elhelyezett implantátumok szignifikánsan 
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alacsonyabb Periotest mérési értéket mutatnak, tehát stabilabbak. A felső állcsontban a 

Periotest mérési értékek (PTV) átlaga: -0,5889, szórás: 1,772; n=11; az alsó állcsontban 

a PTV átlag: -4,2136, szórás: 2,279; n=48, szignifikancia: p<0,0001. 

2.  A behajtási nyomaték értékek és a Periotest értékek összefüggését vizsgálva a 

magasabb behajtási nyomaték értéket mutató implantátumok esetén szignifikánsan 

alacsonyabbak a Periotest mérési értékek, azaz stabilabbak (p<0,0001) (1. ábra). 

 

1. ábra Az implantátum behajtási nyomaték és Periotest mérési értékek kapcsolata 

 

3.  Azonnali terhelésre került esetekben a műtétkor mért stabilitás szignifikánsan 

magasabb volt, mint a többi implantátum esetén: azonnal terhelt implantátumok PTV 

átlaga: -5,480, szórás 0,8654; n=15; késői terhelésű implantátumok PTV átlaga: -2,755, 

szórás 2,919; n=44, szignifikancia: p<0,0001.  

4. Az implantátumok stabilitását jelző Periotest mérési értékek időbeli lefutását 

vizsgálva megállapíthatjuk, hogy statisztikailag a görbének határozott a lefutása az idő 

függvényében, az elsőfajú hiba valószínűsége: p<0,0001 (2. ábra). Megállapítható, 

hogy körülbelül a 9-12. hónapig mutatható ki csökkenő tendencia, ezt követően az 

értékek statisztikailag változatlanok maradnak. A hosszabb megfigyelési intervallumú 

implantátumok száma alacsonyabb, emiatt további megállapítások csak vizsgálatunk 

időbeli folytatása alapján tehetőek majd. 
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2. ábra A Periotest mérési értékek időbeli változása 

 

5. A következő jellemzők vonatkozásában nem volt szignifikáns eltérés 

(mindegyik esetben: p>0,5): 

-   az egy- és kétrészes implantátumok műtétkor mért stabilitása között 

- az implantátum helyzete tekintetében a különböző oldalon elhelyezett 

implantátumok stabilitása között 

- a különböző régiókban (front, premoláris, moláris) elhelyezkedő 

implantátumok stabilitása között (igen alacsony az elemszám), 

- az implantátumok méretére vonatkozóan (igen alacsonyak az egyes 

csoportokba tartozó elemszámok). 

A megfelelő primer stabilitás fontos, de nem egyedüli feltétele az implantátumok 

azonnali terhelhetősége megítélésének. A Periotest mérési eljárás, saját tapasztalataink 

alapján is, megbízhatóan jelzi az implantátum stabilitását, számszerű jellemzésre és 

dokumentálásra alkalmas. A stabilitás kismértékű változásának kimutathatósága a 

módszerrel kérdéses, azonban a klinikailag gyors beavatkozást igénylő jelentős 

stabilitásvesztést jól mutatja. Az azonnali terhelés protetikai megoldására általunk 

használt módszerről, alacsony esetszámunk miatt, biztos értékelést adni nem tudunk, de 

eseteinkben sikerrel alkalmaztuk, betegeink komfortját jelentősen javította.  
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4.2.1. Különféle geometriai kialakítású implantátumok állcsontokra történő 

mechanikai feszültségátadásának vizsgálata feszültségoptikai módszerrel.  

A vizsgált lépcsős DIAKOR
®
 implantátumok feszültségeloszlása egymáshoz hasonló 

képet mutat, az apikális régióban a legmagasabbak a feszültségi értékek és a lépcsők 

területén is feszültségkoncentráció alakul ki. A nagyobb méretű implantátumok mellett 

a feszültségek alacsonyabbak, eloszlásuk egyenletesebb. A hasonló méretű lépcsős és 

csavarmenettel ellátott DIAKOR
®
 implantátumok közül a lépcsős forma 

feszültségátvitele mutatkozik kedvezőbbnek. Ennek hátterében a menetforma egyedi 

sajátosságai állhatnak. A DIAKOR
®
 típusú implantátumok már nincsenek forgalomban, 

azonban a körszimmetrikus lépcsős formájú implantátumok feszültségátvitelére 

levonhatóak következtetések az eredményeinkből.  

A második vizsgálatsorozatban eredményeink a csontintegráció feszültségátvitelt 

módosító hatását demonstrálják. Megállapíthatjuk, hogy a csontintegrált implantátum 

modelljének tekinthető, a plexi lemezben ragasztással rögzített implantátum 

feszültségátadási viszonyai kedvezőbbek, mivel a magasabb mechanikai feszültségek az 

implantátum nyaki részén jelentkeznek, a nagyobb mechanikai igénybevételt 

elviselésére alkalmas tömör csontszövet területén, emellett erőátvitel az implantátum 

palástján, a csavarmenetek területén is történik. A ragasztással nem rögzített, „nem 

csontintegrált” implantátum esetében a feszültségek az implantátum csúcsi részén 

koncentrálódnak, ami a mechanikailag gyengébb tulajdonságokkal bíró szivacsos 

csontállományban túlterhelést válthat ki, ennek következményeivel (mikrosérülések, 

csontfelszívódás) együtt. 

4.2.2. Különféle geometriai kialakítású implantátumok állcsontokra történő 

mechanikai feszültségátadásának vizsgálata végeselemes vizsgálattal. 

Az első vizsgálatsorozatban 2D vizsgálattal három különböző menetprofil 

összehasonlításakor a húzó- és nyomófeszültségek egyaránt a nagyobb menetmélységű, 

legömbölyített menetforma mellett voltak egyenletesebb eloszlásúak. A különböző 

terhelési módok jelentősen befolyásolták a kialakuló feszültségeket. Oldalirányú 

terhelés mellett a nagyobb implantátum átmérő és menetmélység kedvezőbbnek 

mutatkozott. A különböző menetprofilú implantátumokat összehasonlítva 

megállapítható, hogy a feszültségek eloszlása csak az igen közeli csontkörnyezetben tér 

el lényegesen egymástól. A feszültségek az implantátum-csont határfelülettől kb. 0,5 
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mm távolságban jellemzőek a menet formájára, ennél távolabb a feszültségcsúcsok 

elsimulnak. Háromdimenziós vizsgálatainkban különböző menetprofilú 

implantátumokat vizsgálva, a nagyobb átmérőjű legömbölyített profilok mellett a 

feszültségek 20-25 százalékkal alacsonyabbak voltak. A különböző terhelési módokat 

összehasonlítva, amikor a terhelés kizárólag az implantátum nyaki felszínén került 

átadásra, akkor a környező csontszövetben magasabb feszültségek elsősorban az 

implantátum nyaki területén, az állcsontgerinchez közel, valamint az implantátum 

csúcsi részén jelentkeztek. Amikor a terhelés csak az implantátum belső menetén került 

átadásra, akkor az állcsontgerinc területén alacsonyabb feszültségek jelentkeztek. A 

valóságban a terhelés feltehetően megosztottan adódik át, ebben az esetben 

vizsgálataink egyenletesebb feszültség eloszlást jeleztek. A második vizsgálatsorozat 

során könnyen paraméterezhető dinamikus geometriai modellt hoztunk létre, amellyel a 

szivacsos csontállomány is modellezhető. Kimutattuk az éles meneteknél jelentkező 

kiugróan magas feszültségeket. A lekerekített szögletes menetprofil mutatkozott 

legkedvezőbbnek, a kompressziós csavar esetében volt a teljes palást felszínen a 

legegyenletesebb a feszültségeloszlás. 

4.3.1. Végeselemes állcsont modellek létrehozása volumentomográfiás felvételek 

adatállományának felhasználásával, az állcsontok teherviselő képességének 

vizsgálata egyedi anatómiai viszonyok figyelembevétele mellett. 

A vizsgálat azt mutatja, hogy a terhelést viselő területeken a feszültség elsődlegesen a 

kortikális csontállományban emelkedik meg. A feszültség jelző értékkel rendelkezik a 

fáradási, törési, felszívódási és átépülési folyamatok vonatkozásában. A kidolgozott 

módszer alkalmasnak mutatkozott, különböző életkorú vizsgálati személyek esetében, 

CBCT felvételek alapján, az állkapocs individuális geometriáját tükröző végeselemes 

hálózatának létrehozására; a rágóizom tapadásokon keresztül az izomerő átvitelére; az 

első nagyőrlő területén a harapás szimulációjával az állkapocsban kialakuló mechanikai 

feszültségeloszlás meghatározására. A különböző életkorokban, a CBCT adatállomány 

alapján, lehetővé vált az egyedi mechanikai tulajdonságok figyelembevételével a 

feszültségi viszonyok életkori sajátosságokon alapuló elemzése is.  

A 100 N rágóerő által kiváltott mechanikai feszültségek alapján megállapíthatjuk, hogy 

a feszültségek általában az élettani tartományban vannak. A veszélyes szintű 

mechanikai feszültség tartományt (3000 microstrain felett) csak bizonyos területeken 
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közelítették, illetve érték el a feszültségek: a linea obliqua externa területén, mindkét 

oldalon 12 és 20 éves életkor mellett (2633-3197 microstrain), valamint a collum 

mandibulae területén, a harapás oldalán, a 12 és 67 éves állkapocs modelljén (3228 és 

3498 microstrain). A szubkondiláris területen a 12 éves beteg esetében mindkét oldalon 

viszonylag magas deformációs értékek jelentkeztek: a harapással ellentétes oldalon 

3949, míg a harapási oldalon 2257 microstrain. A legmagasabb deformációs értékeket 

az ízületi fejecs területén észleltük a 12 éves fiú modelljén 18800 microstrain, ami 

törésveszély határán van, de a 67 és 20 éves beteg esetében is igen magas feszülés 

jelentkezett (8532 és 4031 microstrain). Az ízületi fejecs területén a magas feszültségek 

azzal is magyarázhatóak, hogy a discus articularis nem került modellezésre. 

A következő megállapításokat tehetjük e vizsgálat eredményeivel kapcsolatban: 

1. Modellünk a fiatalabb életkor mellett jelzi a rugalmasabb szerkezetet, ami 

magasabb deformációs hajlamban és feszülési értékekben mutatkozik meg. 

2. Az első nagyőrlő fog területén történő terhelés esetén a legmagasabb 

feszültségek az ellenoldali collum mandibulae területén és szubkondilárisan 

jelentkeznek. 

3. Az életkor előrehaladtával a rágóizmok hatására létrejövő reakcióerők 

megnövekednek. A harapás oldalán az erők megoszlása eltolódik: az ízületi fejecs 

területén növekszik a fellépő erő, míg az első nagyőrlő területén csökken. 

4. A 100 N harapási erőre vonatkoztatva a két oldalon az ízületi fejecsen fellépő 

erő nagysága meghaladja a harapási erő mértékét. 

5. A feszültségi és deformációs csúcsértékek a 67 éves betegről készült modell 

esetén az ízületi felszín elülső szélén mindkét oldalon alacsonyabbak, ami jelzi a 

csontkeménység fokozódását ezen a területen. 

6. A teherviselő szerep nem változik a szimfízis területén az életkor változásával, 

mivel ezen a területen nincsen változás a feszültségek és deformációk mértékében. 

7. A corpus mandibulae keresztmetszetének csökkenése az életkor előrehaladása 

mellett megnöveli a harapással azonos oldalon a feszültségek és deformációk mértékét. 
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4.3.2. Végeselemes modell alapján történő műtéti és terhelési szimuláció: az alsó 

bölcsességfog műtéti eltávolításának hatása a rágóterheléskor kialakuló feszültségi 

viszonyokra. 

A rágási folyamat során, a beavatkozás előtti modellt vizsgálva, a linea obliqua externa 

területe az élettani terhelésátvivő zóna. A feszültségek a kortikális lemez felszíni rétege 

alatt összpontosulnak. A bölcsességfog mediális oldalán lévő kortikális csontállomány 

nem bír jelentős teherviselő szereppel a szokásos rágási folyamat során. A linea obliqua 

externa terültén végzett jelentékenyebb mennyiségű csont eltávolítás esetén, a műtéttel 

azonos oldalon történő terheléskor a csúcsfeszültségek a beavatkozás előtti értékek 

kétszeresére emelkednek. A műtéttel ellentétes oldalon történő terhelés esetén, a műtéti 

területen a feszültségek elérik a műtét előtti érték háromszorosát. Utóbbi megfigyelés a 

klinikai gyakorlatban is jelentőséggel bír. Kritikus estekben, amikor nagyobb 

mennyiségű csont kerül eltávolításra a bukkális kortikális területén, akkor a műtét után 

szükséges a beteg figyelmét felhívni arra, hogy a műtéti oldallal ellentétes oldal 

nagyobb erejű terhelése fokozott törésveszélyt jelenthet.  

4.4. Laboratóriumi modellkísérletek az implantátumok szilárdsági és erőátviteli 

tulajdonságainak vizsgálatára: 

4.4.1. Implantátumok feszültségátviteli tulajdonságait módosító műanyag erőtörő 

elemek fáradási jelenségeinek vizsgálata. 

A hőre lágyuló polimerek terheléskor a feszültség ráadását követően pillanatszerűen 

deformálódnak, majd a feszültség elvétele után maradó deformáció jelentkezik. Az 

ismétlődő terhelés során jelentkező maradó deformáció összegződik. Mechanikai 

szempontok alapján az erőtörők alkalmazhatósága alapvetően két tényező, a fellépő 

deformáció mértéke és a ciklusonkénti energiaveszteség függvénye. 

A polietilén (PE) rendkívül nagy deformációt mutat adott igénybevétel mellett. A nagy 

deformációhoz nagy veszteség tartozik. A polipropilén (PP) már sokkal kisebb 

deformációt és veszteséget mutat, de még ez a veszteség is viszonylag magas a vizsgált 

többi anyaghoz képest. A gyakorlatban használt poli(oxi-metilén) (POM) és poliamid 

(PI) gyakorlatilag azonosan viselkedik. Ugyanakkora deformációt mutat az ABS, de a 

veszteség hozzávetőlegesen 20%-kal nagyobb. A poliimid ugyanekkora veszteség 

mellett kétszer akkora deformációt szenved. Megállapítható, hogy a mechanikai 

tulajdonságaik alapján a gyakorlatban használt anyagok közül a polietilén nem alkalmas 
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az erőtörőként való felhasználásra. Az anyag energiaelnyelése bár rendkívül nagy, 

deformációja túlzott mértékű, részben maradandó. A fogpótlás emiatt meglazul, ami a 

plakk akkumulációt elősegíti, valamint a fogpótlás sérülését idézheti elő. Az erőtörőként 

felhasznált másik anyag a poli(oxi-metilén) kis deformációval és kicsi veszteséggel 

rendelkezik, mechanikai tulajdonságai megfelelőek. A többi, általunk vizsgált anyag 

közül alkalmasnak látszik még az ABS, a poliamid, és a poliimid. Az ABS mechanikai 

tulajdonságai tűnnek a legkedvezőbbnek, azonban sárgás színe hátrányként jelentkezhet. 

A polipropilén maradandó alakváltozása túlzott mértékű, azonban ez adalék és társító 

anyagokkal kedvezően befolyásolható. 

4.4.2. Fáradási jelenségek vizsgálata az implantátum-állcsont kapcsolat területén 

ciklikus terhelés hatására.  

A terhelési ciklusok során a modellimplantátumok elmozdulási adatai 

figyelembevételével jellegzetes diagramokat rögzítettünk, amelyek alapján lehetőség 

mutatkozik ez egyes menetprofil geometriák kilazulás szempontjából történő 

megítélésére. Az elfogyó menetű (az implantátum nyaki területén menetprofillal 

gyakorlatilag nem rendelkező) implantátumok deformációja a terhelés kezdetétől 

folyamatosan növekvő tendenciát mutat. Az elmozdulás amplitúdója ugyanakkor 

mindössze 0,011-0,017 mm. „Fűrészfog menet” esetében szinte a teljes vizsgált 

időtartományban az elmozdulás diagramok közel párhuzamos iránytangenssel 

rendelkeznek a vízszintes tengelyhez vonatkoztatva, csak vizsgálat utolsó harmadától 

kezdve tapasztalhatunk enyhe emelkedést, ami a kilazulás megindulására enged 

következtetni. „Közel metrikus menet” esetén, az elmozdulás amplitúdója közel 

lineárisan, azaz kilazulásra utaló jel nem jelentkezett. Megállapíthatjuk, hogy a 

kísérleteink során mért abszolút deformáció mértéke egyik csaptípus esetén sem 

tekinthető jelentősnek. Az elfogyó menetű típusok esetén a deformáció folyamatos 

növekedésének az lehet az oka, hogy a legnagyobb terhet az első menetek viselik, ami 

jelen esetben nem teljesül. Legjobban viselkedik az elvégzett vizsgálatok alapján a 

közel hengeres kialakítású menetprofillal ellátott implantátum. Az implantátumok nyaki 

területén lévő menetekre vonatkozó megállapításból arra következtethetünk, hogy a 

kortikális területtel érintkező régió kiemelt fontosságú az implantátumok 

feszültségátvitelében. 
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4.4.3. Ideiglenes titán implantátumok nyaki területének törésveszély vizsgálata. 

Az alkalmazott terhelő erő és az általa a modellimplantátumon keltett görbülés (a „csap” 

két szakasza közötti szögelfordulás) alapján számításokat végeztünk. Az eredmények 

értékelésekor megállapíthatjuk, hogy vizsgált modell esetén a maximális fajlagos nyúlás 

(max) értéke nagyobb, mint az anyag műbizonylatában, anyagvizsgálat által megadott b 

szakadási nyúlás, tehát fennáll a törés lehetősége, amit kísérletünk egy esetben ki is 

mutatott. A vizsgálat eredményei alapján szükség volt megvizsgálni a beszúrás (horony) 

megnövelésének hatását is: a vizsgálatban előírt, szükséges  = 20° szögelfordulásnak  

s = 1,2 mm esetén max=34,90 %, míg s* = 2,2 mm esetén max=19,04 %, nyúlás felel 

meg, azaz a nyúlás csúcsértéke nem éri el a műbizonylatban megadott B szakadási 

nyúlás értékét. Javasolt a horony hosszának 1 mm-rel való megnövelése, ami a csap 

berepedésének veszélyét csökkenti. Megállapíthatjuk, hogy a kísérletek során a vizsgált 

csap nem volt egyensúlyban: a terhelés hosszabb ideig való fenntartása esetén a torzulás 

tovább folytatódott volna, egészen a csap tönkremeneteléig. A csap hajlítását ezért 

gondosan, „túlhajlítást” kerülve kell végezni.  

 

5. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

1. A fogászati implantátumok stabilitását kvantitatív módon jellemeztük, 

segítve a korai terhelhetőség lehetőségének megítélését, előre jelezve a 

csontintegrációban bekövetkező változásokat, a technikai alkatrészek esetleges hibáját, 

így elősegítve a szövődmények megelőzését. A Periotest módszer hasznos eszköz lehet 

a napi betegellátásban és a tudományos kutatásban egyaránt. 

2. Különböző geometriájú implantátumokat feszültségoptikai és végeselemes 

vizsgálattal összehasonlítva következtetéseket vontunk le kedvező feszültségátvitelű 

implantátum formák geometriai jellemzőire vonatkozóan. A különböző 

csavarmenetek és a csontkörnyezetük végeselemes hálózatának modellezésére alkalmas 

számítógépes programot fejlesztettünk, bevezettük a porozitás fogalmát a szivacsos 

csontszövet utánzására. Az implantátumok helyes geometriai kialakítása alapvető az 

implantációs fogpótlások sikerében. A jövőben bizonnyal sok információt szolgáltatnak 

a kutatások e területen is, mind tökéletesebb implantátum formák tervezését 

eredményezve. 
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3. Az állkapocs számítógépes modellezésének tökéletesítésére módszert 

dolgoztunk ki, amely volumentomográfiás felvételek adatállományának alapján 

képes az állcsont 3D végeselemes hálózatát felépíteni. Különbségeket mutattunk ki 

a különböző életkorú betegek adatainak alapján készült állkapocs modellek 

biomechanikai sajátosságaiban. A módszer sokoldalú szájsebészeti szimulációs 

vizsgálatok alapját képezheti, így vizsgálható balesetek, csonkoló műtétek vagy 

fejlődési rendellenességek hatása, valamint lehetséges különböző csontműtétek, 

állcsont rekonstrukciós eszközök biomechanikai modellezése. Lehetővé válhat a 

betegellátásban az egyedi mechanikai feszültségi viszonyoknak megfelelő kezelési és 

műtéti terv készítése. Megvalósulhat fogászati implantátumok elhelyezésének 

optimalizálása a biomechanikai szempontok figyelembevételével. 

4. A végeselemes vizsgálattal elemeztük az alsó áttörésében visszamaradt 

bölcsességfog eltávolításának hatását az alsó állcsontban kialakuló feszültségi 

viszonyokra, lehetőséget teremtettünk az állkapocstörés szempontjából fokozott 

kockázatnak kitett betegek preoperatív kiszűrésére. A szimuláció alátámasztja a 

végeselemes módszer gyakorlati használhatóságát. 

5. Implantátumokban erőtörő alkatrészként felhasználható műanyagok 

mechanikai tulajdonságait vizsgálva meghatároztuk a potenciálisan alkalmazható 

anyagok fáradási jellemzőit, ajánlást tettünk a célra alkalmasabb műanyagokra.  

6. Laboratóriumi fárasztóvizsgálatok során ciklikus terhelés alkalmazásával 

különbséget mutattunk ki a végeselemes vizsgálatokkal is tanulmányozott 

implantátum menettípusok között. A menettípus, az implantátum geometriájának 

részeként, fontos tényező a feszültségátadási tulajdonságok kialakításában, így kiemelt 

figyelmet érdemel. 

7. Az ideiglenes implantátumok nyaki területének hajlítását laboratóriumi 

mérésekben vizsgáltuk, az eredmények alapján ajánlást tettünk e terület geometriai 

kialakítására, a törések megelőzésére. Az implantátum környezetére történő 

feszültségátvitel optimalizálása mellett igen fontos maga az implantátum és 

alkatrészeinek kellő mechanikai stabilitása is, ennek tökéletesítéséhez adatokat 

szolgáltattunk. 
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